
 

 

 



 

 

      

Afrejse & Hjemkomst dato 
Afrejsedato Hjemkomstdato Uge  

12.02.22 19.02.22 7 
 

 

 

 

 

Tillæg JUFA Hotel Wipptal Steinach  
Pris pr. prs. 4.800, - kr. 
Tillæg enkeltværelse 1.450, - kr. 
Tillæg ekstra morgen ankomstdag 98,- kr. 
Tillæg ekstra aftensmad afrejsedag 115,- kr. 
Tillæg frokost på hotellet 5 dage 285,- kr. 
Tillæg frokost på hotellet 6 dage 342,- kr. 

Tillæg liftkort (6 dage) 
Børn 8 – 15 år                                                                                730, - kr. 
Unge 16 – 18 år 1.020, - kr. 
Voksen 19 – 61 år    1.460, - kr. 
Senior 62 – 81 år 1.280, - kr. 

Tillæg skiudstyr ( 6 dage) 
Skiudstyr  730,- kr. 
Ski hjelm  120,-kr. 

Børnerabat fratrækkes ved mindst en betalende voksen 
Børnerabat (0 – 3 år) 4.800, - kr. 
Børnerabat (4 – 15 år)   700, - kr. 

Skiskole voksen & børn ring for mere info og priser på 75 17 90 56 

Skiområdet ligger i 2200 meter og har 9,5 
km blå, 10,5 km rød og 8 km sort pister, 
kælkebane og mulighed aftenskiløb. 

www.bergeralm.net/skigebiet-tirol/ 
 
Telefonnumre til alarmcentralen i Østrig: 
112 & 144 (ambulance) 
112 & 133 (politi) 

OMRÅDET 

VIGTIGT: 
Alle diverse Corona restriktion på rejse tidspunktet, skal selvfølgelig overholdes.  
Tjek om I har Jeres forsikring i orden med hensyn til sygeafbestilling og hjemtransport.  



 

 

                      

 

                  

 

 

 

 

     

                

               

 

 
INFORMATIONER 

Dette er inklusiv i rejsen: 
- Bustransport. 
- Hotel med ½ pension starter med aftensmad den 13/2, slutter med morgenmad 18/2  

 
Betalingsbetingelser: 

- Depositum 1.500, - kr. pr. prs. ved tilmelding. 
- Restbeløb 6 uger før afrejse. 

                                                                                                                                                        

Gratis parkering på adressen 

Afrejse kl. 16:30 fra Alsædvej 23 i St. Darum, 6740 Bramming 

Hjemkomst kl. 10:00 på samme adresse som afrejsen 

JUFA Hotel Wipptal ligger lige ved liften. I det moderniserede hotel med lyse værelser, i flot designet træ, 
garanteres afslappende nætter. Børnene kan slippe af med damp i den 400 kvadratmeter store indendørs 
eventyrlegetøj eller på den udendørs legeplads. Voksne kan finde ro og afslapning i hotellets rummelige 
saunaområde med afslapningsrum og fitnessrum. Sociale samvær i caféen eller restauranten, ved pejsen 
eller i den hyggelige stue - om dagen og om aftenen. 
 
Mellem Dolomitterne og Karwendel-bjergene, ikke langt fra Innsbruck og Bozen, strækker Wipptals 
uimodståelige skønhed - porten mod syd. Skiferie, familie- eller vandreture - i det vidunderlige landskab     
i Wipptal får du hurtigt indtryk af at være i et filmsæt. 
 

 



 
 
 
 
Pas, Coronapas, sygesikringskort og EU-sygesikringskort 
(Det ligges i håndbagagen og vises ved indgangen til bussen) 
 
Pude & tæppe til busturen 
(Det kan blive lidt køligt om natten i bussen) 
 
Afrejse 
Afrejse fra St. Darum kl. 16:30 
Der er to pauser på busturen derned. 
Der er en aftenpause kl. ca. 20:30 og en natpause kl. ca. 24:00. 
 
Bagagen 
Bagagen skal stilles i på hotellet, hvis værelserne ikke er klar. Det er en god ide at ligge ski tøjet ØVERST, da 
der hurtigt skal klædes om til ski tøj. 
 
Morgenmad ved ankomst  
Morgenmaden står klar ved ankomst kl. ca. 07:00 til dem der har bestilt. 
 
Skileje & Liftkort (6 hele skidage) 
Informationerne gives i bussen. 
 
 
Aftensmad ved afrejse  
Den sidste dag kan blive lidt hektisk, da vi skal tjekke ud af værelserne om morgenen og får stillet et par 
stykker til rådighed, som vi skal deles om. Alle skal nå og i bad og bussen skal pakkes inden vi spiser 
aftensmad.   
 
Hjemrejse 
Afrejse fra hotellet kl. ca. 19:00 
Der er to pauser på hjemturen. 
Natpause kl. ca. 23:00 og morgenpause kl. ca. 07:00 
Ankomst til St. Darum kl. ca. 10:00             

                                                                                                                                          
 

                       

 

 


